បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៣

30
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៣
ល.រ
១
២

៣

៤
៥
៦
៧
៨
៩

កាលបរ ិបច្បេទ

ប្មះច្បាប់

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៩

៣១/១២/១៩៩៨

ច្បាប់ ធមមនុញ្ញស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា១១.១២.១៣.

១៨.២២.២៤.២៦.២៨.៣០.៣៤.៥១.៩០.៩១.៩៣ និង
ាម្រាទាំងឡាយកនុជាំពូក៨ ដល់១៤ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

ស្ហម្របត្ិ បត្ដិការរវាងរាជរដ្ឋឋភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជានិងស្ហរមន៍អឺរុប

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រហាមសម្របើ ម្របាស្់ ម្រាប់ មី ន ម្ររប់ ម្របសភទ
ម្របឆ្ាំងមនុ ស្ស

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងសរៀបច្បាំដដនដី នររូបនី យកមម
និងស្ាំណង់

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការបសងកើត្ម្រកស្ួងធនធានទឹក និងឧត្ុនិយម

០៤/០៣/១៩៩៩

២៧/០៤/១៩៩៩

២៨/០៤/១៩៩៩
០៦/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញស្ដីពីការ
ហាមសម្របើ ម្របាស្់ រកាទុក ការផលិត្និងការសផេរម្រាប់

១០/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ អ នុ ស្ ញ្ញញ សលខ

៨៧.៨៨.១០៥.១១១ និ ង១៣៨ ថ្នអងគការអនតរជាត្ិ
ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញសលខ

១៧/០៥/១៩៩៩

នស្/រកម/០៦៩៩/០៥
នស្/រកម/០៦៩៩/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

១៨/០៥/១៩៩៩

នស្/រកម/០៦៩៩/០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

០៣/០៦/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩
ជស្/រកម/០៧៩៩/០១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ការងារ
១៣

នស្/រកម/០៦៩៩/០៦

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

០៣/០៦/១៩៩៩

១៥០ស្ដីពីរដឋបាលការងារថ្នអងគការអនតរជាត្ិខាង

នស្/រកម/០៦៩៩/០៨

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

ការងារ
១២

នស្/រកម/០៦៩៩/០៩

ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

មីនម្របឆ្ាំងមនុស្សសហើយនឹងការបាំ ផ្លាញម្រាប់មីន
១១

នស្/រកម/០៥៩៩/០៣

ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

ពហុភារី
១០

នស្/រកម/០៥៩៩/០២

ច្បុុះថ្ងៃទី២៨/០៥/១៩៩៩

១៤/០៥/១៩៩៩

កមពុជាច្បូលជាស្ាជិកថ្នទីភានក់ងារធានាការវ ិនិ សោរ

នស្/រកម/០៣៩៩/០១

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងទាំ នាក់ទាំនជាមួ យរដឋស្ភា
ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

នរ/រកម/០១៩៩/០១

ច្បុុះថ្ងៃទី៨/០៣/១៩៩៩

១២/០៥/១៩៩៩

ម្រពឹទធស្ភា និងអធិការកិច្បច

ព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងស្ងគមកិច្បច ការងារបណុដ ុះ
បណា
ដ លវ ិជាាជីវៈ និងយុវនីត្ិស្មបទ

ព្រះរាជព្រម

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៤/០៦/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋម្របជាានិត្ច្បិនស្ដីពីការ
ជាំរញ
ុ និងការការពារវ ិនិ សោរ

31
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

១៤

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៤/០៦/១៩៩៩

ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ស្ហព័នធស្ីស្
វ ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវ ិនិ សោរ
១៥

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៧/០៦/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិបាលស្ឹងហបុរ ីស្ដីពីការជាំ រុញនិងការការពារវ ិនិ សោរ
១៦

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៤

០៧/០៦/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋកូសរស្ដីពីការជាំរុញ និងការ
ការពារវ ិនិសោរ
១៧
១៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិការទូសៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៧

ច្បាប់ ស្ីដពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមសលើ ស្នធិស្ញ្ញញស្ដីពី

បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និងម្រពុះរាជា-

១៦/០៦/១៩៩៩

ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩
១៦/០៦/១៩៩៩

២០
២១
២២
២៣

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ណាច្បម្រកថ្ងឡង់ដ៏
១៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីរយៈសពលថ្នការឃុាំខួនបសណា
ា
ដ ុះអាស្នន

១២/០៨/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា របសងកើ ត្ ម្រកស្ួ ង កិ ច្បច កា រនារ ន
ី ិ ង អត្ី ត្

១៣/០៨/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៨៩៩/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៨/១៩៩៩

យុ ទធ ជ ន

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការសធវើវ ិសោធនកមមាម្រា៥១ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ី
ស្ហលកខនិក
ត ៈមន្តនតីរាជការស្ុីវ ិល

នស្/រកម/០៩៩៩/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩

១៧/០៨/១៩៩៩

នស្/រកម/០៩៩៩/១១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្ររឹុះោថនធនាារនិ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

១៩/១០/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមាម្រា១០.១១.១៤.១៦.១៧.

០៣/១១/១៩៩៩

២១.២២.២៥.២៦.២៨.២៩.៣០.៣១.៣២.៣៣.៣៤.

នស្/រកម/១១៩៩/១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩
នស្/រកម/១១៩៩/១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩

៣៥.៣៦.៣៧.៣៨.៤០.៤២.៤៤.កនុងជាំពូកទី២ាម្រា

៥៤.៥៧.៥៨ កនុង ជាំពូកទី៤ និ ងាម្រា៥៩កនុងជាំពូកទី
៥ថ្នច្បាប់ ស្ីព
ដ ីវ ិធានពាណិជាកមមនិងបញ្ាីពាណិជាកមម
២៤
២៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ស្វនកមមថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

១២/០១/២០០០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការយល់ម្រពមសលើពីោរទី ២ វ ិសោធនកមម

១៨/១១/១៩៩៩

សលើស្នធិស្ញ្ញញមិត្តភាពនិងស្ហម្របត្ិ បត្តិការសៅអាស្ុី

ច្បុុះថ្ងៃទី០៣/០៣/២០០០

២៧

នស្/រកម/១១៩៩/១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៦/១១/១៩៩៩

អាសរនយ៍ទីម្រកុងានី លនាថ្ងៃទី២៥ដខកកកដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៨
២៦

ជស្/រកម/០៣០០/១០

ច្បាប់ ស្ីដពីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ ម្ររងឆ្នាំ២០០០

១៦/១២/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការម្ររប់ ម្ររងរុណភាព ស្ុវត្ថិភាពសលើផលិត្

២៩/០៥/២០០០

នស្/រកម/១១៩៩/១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/១២/១៩៩៩

ផលទាំនិញ និងសស្វា

នស្/រកម/០៦០០/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០៦/២០០០
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

២៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀងសលើ

០២/០៦/២០០០

ពិធីោរ និងអនុ ស្ារណៈថ្នស្ហរមន៍ ម្របជាជាត្ិ អាស្ុី

នស្/រកម/០៧០០/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

អាសរនយ៍ សៅកាត្់អាោ៊ាន
២៩

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ ស្ នធិ ស្ ញ្ញញ ស្ដីពី

០៥/០៦/២០០០

បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជានិងោធារណរដឋ

នស្/រកម/០៧០០/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

ម្របជាានិត្ច្បិន
៣០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការធានារាប់ រង

២០/០៦/២០០០

នស្/រកម/០៧០០/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

៣១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិកាទូ សៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ

២៦/០៦/២០០០

ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៨
៣២

ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

២៩/០៦/២០០០

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា និ ងរដ្ឋឋភិ បាលឥណូឌ សនស្ុី
ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង
រវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា

នស្/រកម/០៧០០/០៦
៣០/០៧/២០០០

ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវ ិនិសោរ
៣៣

នស្/រកម/០៧០០/០៧

២៩/០៦/២០០០

និ ង ោធារណៈរដឋ

នស្/រកម/០៧០០/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០

ស្ហព័នធអាលាឺមង់ស្ីព
ដ ី ការជាំរុញ និងការការពារសៅ
វ ិញសៅមកនូវការវ ិនិសោរ
៣៤

ច្បាប់ ស្ីដពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមសលើ ពិធីោរសលើ ការ

១៧/០៧/២០០០

សធវើ វ សិ ោធនកមម សៅសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀងស្ដីពី រ សម្រាង
អនុសម្រាុះពនធរយ

នស្/រកម/១០០០/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/១០/២០០០

រួមស្ម្រាបត្ាំបន់ពណិជាកមមសស្រ ី

អាោ៊ាន (AFTA)
៣៥
៣៦

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា របដនថ ម សៅសលើ ច្បាប់ ស្ីដ ពី ស្ វនកមម ថ្ន
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

២៥/០៧/២០០០

នស្/រកម/១១០០/១១
ច្បុុះថ្ងៃទី២៤/១១/២០០០

ិ ា ជី វៈឯកជន
ច្បាប់ ស្ីដពីការម្ររប់ ម្ររងសលើការម្របកបវជា

ិ ័ យ សវជា ោ ស្រស្ត អមសវជា ោ ស្រស្ត និ ង ជាំ នួ យ
កនុ ងវ ស្

០២/០៨/២០០០

នស្/រកម/១១០០/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី០៣/១១/២០០០

សវជា ោ ស្រស្ត
៣៧

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រយល់ ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា

០៨/០៨/២០០០

ច្បូលរួមកនុងស្នធិស្ញ្ញញស្ដីពីការហាមឃាត្់ ជាទូសៅថ្ន

នស្/រកម/១០០០/០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៤/១០/២០០០

ការោកលបងអាវុធនុ យសកាដអ៊ារ
៣៨
៣៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីអរគិស្នីថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

០៦/១១/២០០០

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ កា រធានាទូ ទ ត្់

០៤/១២/២០០០

នស្/រកម/០២០១/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី០២/០២/២០០១

របស្់ រា ជរដ្ឋឋ ភិ បា លកមពុ ជាឱ្យោជី វ កមម អា ហរ ណ
័

នស្/រកម/០១០១/០១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០១

នីហរ ័ណ បសច្បចកវ ិទាថាមពលអរគិស្នី ច្បិន
៤០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០១

០៤/១២/២០០០

នស្/រកម/១២០០/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០០
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៤១
៤២

៤៣
៤៤
៤៥

ិ ទូ សៅរបស្់ រ ដឋ ស្ ម្រាប់ កា រ
ច្បាប់ ស្ីដ កា រទូ ទ ត្់ ង វ កា
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីកា
ដ របសងកើត្ឱ្យានអងគជាំនុាំជម្រមុះវ ិោមញ្ញ កុនង
ត្ុ លា ការកមពុ ជាសដើ មបី កា ត្់ សស្ច្បកដី ឧ ម្រកិ ដឋ ក មម ដដល
ម្របម្រពឹត្តសឡើងកនុងរយៈកាលថ្នកមពុជាម្របជាធិបសត្យយ
ច្បាប់ស្ីកា
ដ រម្ររប់ម្ររងរដឋបាលឃុាំ -ស្ងាកត្់

ច្បាប់ ស្ដី កា រសបាុះសឆ្ន ត្សម្រជើ ស្សរ ស្
ើ ម្រកុ មម្របឹ កា ឃុាំ ស្ ងាក ត្់

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

២៦/១២/២០០០

នស្/រកម/០១០១/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០០១

០២/០១/២០០១

នស្/រកម/០៨០១/១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១០/០៨/២០០១

១២/០១/២០០១

នស្/រកម/០៣០១/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១

១៨/០១/២០០១

នស្/រកម/០៣០១/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១

០៣/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៦០១/០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រដ្ឋឋភិ បាលោធារណរដឋបា រាាំងសដើ មបីជាំរុញ និ ងការ
ការពារសៅវ ិញសៅមកនូ វការវ ិនិសោរ
៤៦

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

០៤/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៦០១/០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នោធារណរដឋហីវលី ពី ន ស្ដីពី ជាំ រុញ ការ
ការពារវ ិនិសោរ
៤៧

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ អ នុ ស្ ញ្ញញ ស្ដី ពី
ិ ទពាក់ ព័ នធ សៅនឹ ង ការវ ន
ិ ិ សោរ
ដាំ សណាុះស្រោយវ វា

០៩/០៥/២០០១

ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រវាងបណា
ដ រដឋសហើយនិងបុរគលថ្នរដឋដថ្ទ
៤៨

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រយល់ ម្រពម និ ង ការអនុ វ ត្ត អ នុ ស្ ញ្ញញ
អងគការស្ហម្របជាជាត្ិ ដច្បងអាំ ពីការទទួ លោគល់និង

១៥/០៥/២០០១

៥០
៥១

ច្បាប់ស្ីកា
ដ រម្ររប់ម្ររង និងការសធវើអាជី វកមមធនធានដរ
ច្បាប់រដឋធមមនុញ្ញស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា១៩ និង២៩
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

នស្/រកម/០៧០១/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៧/២០០១

ការម្របត្ិបត្តិសស្ច្បកដីស្សម្រមច្បមជឈត្តករបរសទស្
៤៩

នស្/រកម/០៦០១/០៨

៣០/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៧០១/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០៧/២០០១

០២/០៧/២០០១

នស្/រកម/០៧០១/០១១
ច្បុុះថ្ងៃទី២៨/០៧/២០០១

០២/០៧/២០០១

នស្/រកម/០៨០១/១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៦/០៨/២០០១

មូលនិធិអូបុិច្បស្ម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍអនតរជាត្ិ សដើមបីការ
សលើកទឹកច្បិ ត្តនិងការការពារវ ិនិសោរ
៥២
៥៣
៥៤

ច្បាប់ភូមិបាល

២០/០៧/២០០១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមាម្រា៣៦.៣៨.៩០ និងាម្រា
៩១ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីនីត្ិវ ិធីម្រពហមទណឌ

នស្/រកម/០៨០១/១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៨/២០០១

១៤/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១០/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីោថនទមៃន់សទស្ថ្នបទឧម្រកិដឋ

១៩/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

34
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៥៥
៥៦
៥៧
៥៨
៥៩
៦០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើលកខនិក
ត ៈទីម្រកុងរម
ូ
ស្ដីពីត្ុលាការម្រពហមទណឌអនតរជាត្ិ

២៦/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០២
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី ៥ របស្់
អាោ៊ានស្ដីពីកាត្ពវកិច្បចធានារាប់រងោនយនត

ច្បាប់ ស្ីដពី ា កពាណិជា នា ម និ ង អាំ សពើ ថ្នការម្របកួ ត្
ម្របដជងមិនសោមុះម្រត្ង់

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិកាទូ សៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០០

២៧/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

០៦/១២/២០០១

នស្/រកម/០២០២/០០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

១៣/១២/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០២

២១/១២/២០០១

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

២៤/១២/២០០១

នស្/រកម/១២០១/១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/១២/២០០១

រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា និ ង

នស្/រកម/០២០២/០០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋម្រកូអាស្ាស្ដីពីការជាំ រុញ
និងការការពារសៅវ ិញសៅមកនូវការវ ិនិ សោរ
៦១

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

២៤/១២/២០០១

នស្/រកម/០២០២/០០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋ រូបាស្ដីពីការជាំ រុញ និ ង
ការការពារវ ិនិ សោរ
៦២

ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរជសម្រមើ ស្

ពីរ ដកស្រស្ង់ សច្បញពីអនុ ស្ញ្ញញស្ដីពីស្ិទិធកុារអាំពីការ

០២/០១/២០០២

នស្/រកម/០២០២/០១០
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២

ច្បូ ល រួម របស្់ កុ ា រសៅកនុ ងជសាាុះម្របដ្ឋប់ អា វុធ និ ង

អាំ សពើ កា រជួ ញ ដូ រ កុ ា រ ការសធវើ សពស្ាកមម កុ ា រ និ ង
ការផសពវផាយរូបភាពអាស្អាភាស្កុ ារ
៦៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញអ៊ាុ យនី -

ម្រឌ្័ រស្ដីពីស្មបត្តិវបបធម៌ ដដលម្រត្ូវសរលួ ច្ប ឬម្រត្ូវ សរសធវើ

០៣/០១/២០០២

ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២

នីហរណកមមខុស្ច្បាប់
៦៤
៦៥
៦៦
៦៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិស្័យថ្ម្របស្ណីយ៍

២១/០៥/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី រណសនយយស្ហម្រាស្ស្វនកមម រណសនយយ
ស្ហម្រាស្ និ ងវ ិជាាជីវៈរណសនយយ

នស្/រកម/០៧០២/០១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១១/០៧/២០០២

២៤/០៥/២០០២

នស្/រកម/០៧០២/០១១
ច្បុុះថ្ងៃទី០៨/០៧/២០០២

ច្បាប់ ស្ីដពីការបងាករ និ ងការម្របយុ ទធទប់ ោកត្់ ការរក
ី
រាលដ្ឋលសមសរារសអដស្៍/ជាំងឺសអដស្៍

១៤/០៦/២០០២

នស្/រកម/០៧០២/០១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ ដផនការអភិ វ ឌ្ឍ

សស្ដឋកិច្បចស្ងគមកិច្បច៥ឆ្នាំសលើកទី ២ របស្់រាជរដ្ឋឋភិបាល

១៧/០៦/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការកាំណត្់ច្បាំនួនអាស្នៈរដឋស្ភានីត្ិកាល

នស្/រកម/០៧០២/០១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២

២០០១-២០០៥
៦៨

នស្/រកម/០២០២/០០៩

២៣/០៧/២០០២

ទី៣

នស្/រកម/០៧០២/០១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២៦/០៧/២០០២

35
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៦៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីថ្ម្រពស

ើ

៣០/០៧/២០០២

នស្/រកម/០៨០២/០១៦
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/០៨/២០០២

៧០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី របបស្នតិស្ុខស្ម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដដល

១៥/០៨/២០០២

ស្ថិត្សៅសម្រកាមបទបញ្ញ ត្ិតថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីការងារ
៧១

ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមច្បាប់ ស្ីព
ដ ីការសបាុះសឆ្នត្សម្រជើ ស្

២១/០៨/២០០២

ាាំងត្ាំណាងរាស្រស្ត
៧២

នស្/រកម/០៩០២/០១៨
នស្/រកម/០៩០២/០១៧
ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៩/២០០២

ច្បាប់ស្ីកា
ដ រអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរ ថ្នការអនុ វត្ត

២១/០៨/២០០២

កញ្ចប់ទីពីរថ្នកិច្បចស្នាកនុងវ ិស្័យសស្វាហិរញ្ញ វត្ថុដដល

នស្/រកម/០៩០២/១៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២

ស្ថិត្សៅសម្រកាមកិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌអាោ៊ានស្ដីពី
សស្វាកមម
៧៣
៧៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា២៦ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្របព័នធ
ហិរញ្ញ វត្ថុ

២៥/១១/២០០២

ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្របកាស្នី យបម្រត្ត្កកកមម វ ិញ្ញញបនបម្រត្មូដដល

២៨/១១/២០០២

ានអត្ថម្របសោជន៍ និងរាំនូរឧស្ាហកមម
៧៥

នស្/រកម/០១០៣/០០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង
រវាង

នស្/រកម/១២០២/០២០

២៩/១១/២០០២

និ ង កនុ ងរងវ ង់ រ ដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

នស្/រកម/០១០៣/០០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

កមពុជា ោធារណរដឋម្របជាធិ បសត្យយម្របជាានិត្ឡាវ
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកថ្ងឡងដ៏ និងោធារណរដឋស្ងគម
និ យ មសវៀត្ណាមស្ដីពី កា រស្ម្រមួ ល ថ្នការដឹ ក ជញ្ូា ន
ទាំនិញ និងពលរដឋឆ្ាងកាត្់ ម្រពាំ ដដន
៧៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

០៥/១២/២០០២

កមពុជាច្បូលរួមកនុងស្នធិស្ញ្ញញអនតរជាត្ិ ស្ីព
ដ ី ការសធវើឱ្យ

នស្/រកម/០១០៣/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ស្ុីច្បងាវក់ ានថ្នការកាំណត្់មុខទាំនិញនិងម្របព័នធសលខ
កូដ
៧៧

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ ពិ ធី ោ រថ្នការ

០៥/១២/២០០២

សរៀបច្បាំពិសស្ស្ស្ម្រាប់ ផលិត្ផលសវទយិត្និងផលិត្

នស្/រកម/០១០៣/០០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ផលសវទយិត្ខពស្់
៧៨
៧៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០៣

១៦/១២/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ឱ្យម្រពុះរាជាណាម្រកកមពុជា

១៧/១២/២០០២

នស្/រកម/១២០២/០២១
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២

ច្បូលរួមកនុអនុស្ញ្ញញស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកុមម្របឹកាស្ហ-

នស្/រកម/០១០៣/០០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ម្របត្ិបត្តិការរយ
៨០

ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី ៨ស្ដីពី

១៨/១២/២០០២

វ ិធានការអនាម័ យនិងភូត្ាមអនាម័យសដើមបីអនុវត្ត
កិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌអាោ៊ានអាំពីការស្ម្រមបស្ម្រមួល
ទាំនិញឆ្ាងកាត្់
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នស្/រកម/០១០៣/០០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣

៨១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី លកខនិតកៈមន្តនតីរាជការថ្នម្រកុមនីត្ិបបញ្ញ ត្ិត

០៣/០១/២០០៣

នស្/រកម/០២០៣/០០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០៣

៨២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ស្ិទិធអនកនិពនធនិងស្ិទិធម្របហាក់ម្របដហល

២១/០១/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៥/០៣/២០០៣

៨៣
៨៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមច្បាប់ ស្ីព
ដ ីវ ិនិ សោរថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

០៣/០២/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៤/០៣/២០០៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីោរសពើពនធ

០៤/០២/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០១០
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/០៣/២០០៣

បញ្ចប់ក្រឹមរេខរ ៀង ៨៤ ។

37
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

